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Geachte heer/ mevrouw,

Onderwerp: reactie concept-ambitiedocument MRE

Geacht bestuur,
Op 7 december 2021 hebben wij van u het concept-ambitiedocument “Balans in groei vanuit
economische kwaliteit” ontvangen. U verzoekt de gemeenteraad een reactie in te dienen.
Wij hebben het document op 13 januari 2022 besproken in de commissie Algemene Zaken en in
onze raadsvergadering van 27 januari 2022 de reactie vastgesteld.
Wij verzoeken u onze reactie te verwerken in het definitieve ambitiedocument.
Reactie op concept-ambitiedocument
Wij geven het onderstaande mee ter overweging en verwerking in het concept-ambitiedocument.:
1) Maak het ambitiedocument concreter
Het ambitiedocument is omvangrijk en redelijk abstract. Wij geven u mee om het
ambitiedocument concreter te maken. Met name wat levert de samenwerking regionaal op en
voor ons als deelnemende gemeente. Wat merken onze inwoners en de in onze gevestigde
ondernemingen van deze samenwerking.
Maak duidelijker wat de kracht is van de MRE en hoe de visie concreet gerealiseerd wordt en
wat de daadwerkelijke resultaten zijn.
Uit het ambitiedocument komt innovatie en grootschaligheid duidelijk naar voren. Hiermee
bestaat het risico om het belang maar ook de resultaten voor de kleine gemeentes over het
hoofd te zien. Wij vragen hier nadrukkelijk aandacht voor.
2) Concretiseer het begrip brede welvaart

De vertaling van de ambities (koers) naar de brede welvaart is nog niet concreet. Wat leveren
de ambities en de realisatie van deze ambities op voor het welzijn voor al onze (en
toekomstige) inwoners en bedrijven. Niet alleen op het gebied van economische (materiële)
welvaart, maar ook op het gebied van o.a. milieu (natuurontwikkeling, lucht kwaliteit),
gezondheid, onderwijs, veiligheid, leefomgeving etc.
3) Borg de volkshuisvesting in de regio
Volkshuisvesting is op dit moment niet een van de 4 pijlers. De gemeenteraad vindt dit echter
een zeer relevant thema wat juist niet alleen binnen de gemeentegrenzen maar juist een
opgave is van de hele regio. Hoe kan de volkshuisvesting binnen onze regio beter opgepakt
en verbeterd worden. Mede in relatie tot de regionale thema’s:
• mobiliteit (woon-werk verkeer),
• economie (medewerkers benodigd voor de bedrijven en betere verbinding wonen en
werken
• energietransitie (de opgave van energietransitie bij volkshuisvesting)
• transitie landelijk gebied.
Met de recente landelijk ontwikkelingen omtrent huisvesting is het nog belangrijker geworden
om dit regionaal slagvaardig op te pakken.
Wij vragen u volkshuisvesting beter in het ambitiedocument te borgen.
4) Regionale mobiliteit
De bereikbaarheidsagenda was een goede basis maar is in de loop der tijd verder uitgekleed.
Wij roepen op om meer aandacht te hebben voor de regionale mobiliteit en hier sterk op in te
zetten. Tevens wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de uitvoering van de mobiliteits
vraagstukken in de kleinere gemeentes en buitengebieden en niet alleen in het stedelijk
gebied.
Wij zijn positief over de intentie en visie (koers) van het ambitiedocument en onderschrijven deze
ook. Wij zijn ook positief over de betrokkenheid van de gemeenteraad bij het conceptambitiedocument en bij de MRE in zijn algemeenheid en haar werkzaamheden.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer N. Groothoff. Mail naar
gemeente@laarbeek.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons
algemene nummer (0492) 469 700.
Hoogachtend,

De raad voornoemd,
De burgemeester van Laarbeek,
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